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Introdução: A Atenção Básica é o principal centro articulador do acesso aos usuários ao 

Sistema Único de Saúde (SUS). Há uma equipe de profissionais das diversas áreas da saúde 

atuando, de maneira a adotar práticas centradas no usuário, fazendo-se necessário desenvolver 

a interprofissionalidade. A Educação Interprofissional (EIP) visa promover que os estudantes 

dos diferentes cursos de graduação em saúde e profissionais inseridos nos serviços “aprendam 

a trabalhar juntos de forma colaborativa” (1). Assim, se reconhece na proposta da EIP a 

relação recíproca de mútua influencia entre sistema educacional e o sistema de saúde (2). 

Entretanto, profissionais e acadêmicos apresentam resistências relacionadas ao estudo e a 

prática interprofissional, devido as raízes histórico-sociais e as iniquidades existentes entre as 

diferentes profissões que compõem o campo da saúde (3). No Brasil, entre os mecanismos 

para introduzir a EIP nos cursos de graduação em saúde, destaca-se o Programa de Educação 

pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) do Ministério da Saúde, instituído pelas Portarias 

GM/MS n° 421 e n° 422, de 03 de março de 2010, destinado a fomentar grupos 

interprofissionais de aprendizagem tutorial pelo trabalho, visando à formação dos 

profissionais da saúde para uma prática colaborativa, necessária para a integralidade do 

cuidado, um dos princípios do SUS (4). A proposta é aproximar o estudante de processos de 

trabalho comuns a todos os profissionais da saúde, não só os específicos de sua área de 

formação. Esta aproximação acontece em grupos de estudantes de diversos cursos e promove 

experiências interprofissionais (5). Objetivos: Analisar a vivência interprofissional dos 

alunos do PET-Saúde da UEPA nas ações em saúde da atenção primária realizadas pela 

Unidade Saúde da Família (USF) no bairro da Sacramenta, Belém- PA. Descrição da 

Experiência: As principais ações executadas no mês de setembro de 2019 do PET- Saúde 

interprofissional da USF do bairro da Sacramenta em Belém do Pará foram realizadas na 

Passagem Auxiliadora e na Escola Municipal Maria Luiza Pinto Amaral. Para a execução 

foram utilizadas ferramentas metodológicas dinâmicas e atividades lúdicas que focassem nas 

temáticas abordadas e nas necessidades e anseios do público-alvo. As atividades centrais 

realizadas no referido mês foram destinadas a dois tipos de público: o idoso e a criança. Na 

passagem Auxiliadora foi produzida uma programação em alusão ao setembro amarelo, mês 

de conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio, voltada para o Grupo Flor 

da Idade, faixa etária em média de 70 anos, já que, de acordo com o Ministério da Saúde, 

nessa faixa etária foram registrados em média 8,9 mortes por 100 mil nos últimos seis anos, 

sendo a média nacional 5,5 por 100 mil. A programação contou com uma palestra a respeito 

da prevenção ao suicídio e dos principais sinais de alerta de uma pessoa que está pensando no 

ato; uma dinâmica com participação direta dos idosos sobre verdades e mitos relacionados ao 

tema, e um fórum para discussões e dúvidas da comunidade. Para finalizar o encontro, foi 

distribuído a Caderneta do Idoso para os usuários que ainda não a possuíam e foi aferida a 

pressão arterial dos integrantes do grupo e anotada na caderneta de cada um. Ocorreu, 
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também, uma ação direcionada as crianças do 1º ao 6º ano da Escola Municipal Maria Luiza 

Pinto Amaral, localizada no referido bairro. O evento contou com: uma palestra envolvendo o 

respeito às diferenças e a importância da diversidade de cada pessoa e um vídeo em formato 

de animação relacionado as diferenças existentes e o cultivo da amizade como sendo uma 

relação fundamental entre os indivíduos, tornando-os seres melhores. E, por fim, foi 

construída uma dinâmica por meio da distribuição de cones de cores diferentes (azul, amarelo 

e vermelho) para as crianças de maneira aleatória; depois disso, as mesmas foram organizadas 

em 3 grupos de acordo com as cores entregues e em seguida davam-se as mãos, e a medida 

que fosse chamada uma cor e um comando fosse dado, os alunos pertencentes ao respectivo 

grupo deveriam executar as atividades de maneira integrada e uniforme. Essa intervenção 

objetivou ressaltar o trabalho em equipe e demonstrar a relevância do mesmo. Resultados: 

Ao final da execução do projeto foi perceptível que as intervenções tiveram rendimento 

satisfatório em relação aos conteúdos trabalhados, pois ocorreram inúmeros questionamentos, 

demonstrando desta forma o interesse pelos temas abordados e consequentemente um melhor 

aprendizado. Sendo que, a utilização do jogo lúdico com as crianças e de recursos 

audiovisuais proporcionaram uma maior interação entre os participantes. Ao final desta 

vivência foi notável o quão construtivo e produtivo foram estas trocas de experiências entre a 

comunidade e profissionais de várias áreas da saúde. As ações também foram de grande 

auxílio para as acadêmicas, pois contribuiu para a sua construção profissional. Ademais, foi 

possível perceber que as práticas realizadas com estes dois grupos, idosos e crianças, 

despertaram interesse, e as metodologias trabalhadas foram atrativas e adequadas a cada faixa 

etária. Conclusão: Por isso, há necessidade de sempre se realizar um estudo preliminar acerca 

da população-alvo da intervenção, a fim de analisar seus anseios e sua disponibilidade de 

receber novas informações. Além disso, foi observado a importância de um trabalho e de uma 

equipe interprofissional, já que, para realização das ações cada um contribuiu com seu olhar, a 

partir da sua profissão, acerca do que poderia ser desenvolvido para melhor aceitabilidade e 

compreensão dos participantes, observando o usuário como um todo, não apenas voltado para 

sua área de interesse. Ficou claro que a educação interprofissional é de extrema importância e 

que deve ser amplamente abordada desde a academia para a construção sólida de uma equipe 

completa e competente de profissionais da saúde. 

 

Descritores: Interprofissionalidade, Atenção básica, Sistema Único de Saúde. 

 

Referências: 
 

1 – Peduzzi M. O SUS é interprofissional. Interface-comunicação, saúde, educação. 2016 

Mai 30; 20(56):199-201. 

2 – Ellery AEL. Interprofissionalidade na Estratégia Saúde da Família: condições de 

possibilidade para a integração de saberes e a colaboração interprofissional. Interface-

comunicação, saúde, educação. 2014 Ago 22; 18(48):213-5. 

3 – Escorel S, Giovanella L, Mendonça MHM, Senna MCM. O Programa de Saúde da 

Família e a construção de um novo modelo para a atenção básica no Brasil; Revista 

Panamericana de Salud Pública/Pan Am J Public Health. 2017; 21(2). 

4 – Camara AMCS, Grosseman S, Pinho DLM. Educação interprofissional no Programa 

PET-Saúde: a percepção de tutores. Interface-comunicação, saúde, educação. 2015 Mar 

11; 19 Supl 1:817-29. 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

5 – Peduzzi M, Norman IJ, germani ACCG, Silva JAM, Souza GC. Educação 

interprofissional: formação de profissionais de saúde para o trabalho em equipe com foco 

nos usuários. Rev Esc Enferm USP. 2013; 47(4):977-83. 

 


